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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA RBSE 
RBSE - ISSN 1676-8965 

http://www.cchla.ufpb.br/rbse/ 
E-Mail: rbse@cchla.ufpb.br 

 

Normas para os autores 

1. A RBSE - Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, ISSN 1676-8965, é uma publicação quadrimestral, 
com lançamentos nos meses de abril, agosto e dezembro de cada ano. 

2. A RBSE pode ser lida inteiramente, de forma gratuita, no site http:www.cchla.ufpb.br/rbse. 

3. Todos os artigos apresentados aos editores da RBSE serão submetidos à pareceristas anônimos conceitua-
dos para que emitam sua avaliação. 

4. A revista aceitará somente trabalhos inéditos sob a forma de artigos, entrevistas, traduções, resenhas e co-
mentários de livros. Exceto nos casos de dossiês e autores convidados ou artigos que o Coordenador do 
Dossiê ou o Conselho Editorial achar importante publicar ou republicar. 

5. Os textos em língua estrangeira, quando aceitos pelo Conselho Editorial, serão publicados no original, se 
em língua espanhola, francesa, italiana e inglesa, podendo por ventura vir a ser traduzido. 

6. Todo artigo enviado à revista para publicação deverá ser acompanhado de uma lista de até cinco palavras-

chave e keywords que identifiquem os principais assuntos tratados e de um resumo informativo em por-

tuguês, com versão para o inglês (abstract), com 200 palavras máximas, onde fiquem claros os propósi-
tos, os métodos empregados e as principais conclusões do trabalho. 

7. Deverão ser igualmente encaminhados aos editores dados sobre o autor (filiação institucional, áreas de in-
teresse, publicações, entre outros aspectos). 

8. Os editores reservam-se o direito de introduzir alterações na redação dos originais, visando a manter a ho-
mogeneidade e a qualidade da revista, respeitando, porém, o estilo e as opiniões dos autores. Os artigos ex-
pressarão assim, única e exclusivamente, as opiniões e conclusões de seus autores.  

9. Os artigos publicados na revista serão disponibilizados apenas on-line.  

Toda correspondência referente à publicação de artigos deverá ser enviada para o e-mail da RBSE - Revista 

Brasileira de Sociologia da Emoção: rbse@cchla.ufpb.br aos cuidados de Letícia Knutt.  

Regras para apresentação de originais 

10. Os originais que não estiverem na formatação exigida pela RBSE não serão considerados para avaliação e 
imediatamente descartados. 

11. Os artigos submetidos aos editores para publicação na RBSE deverão ser digitados em Word, fonte Times 
New Roman 12, espaço duplo, formato de página A-4. Nesse padrão, o limite máximo de páginas para arti-
gos será de até 20 páginas e até 08 páginas para resenhas, incluindo as notas e referências bibliográficas. 

12. Citações com mais de três linhas, no interior do texto, devem se encontrar em separado, sem aspas, com re-
cuo de 04 cm à direita, fonte Times New Roman 11, normal, espaçamento entre linhas duplo; e espaçamen-
to de 6x6.   

13. O arquivo deverá ser enviado por correio eletrônico para o e-mail rbse@cchla.ufpb.br aos cuidados de Le-
tícia Knutt. 

Notas e remissões bibliográficas 

14. As notas deverão ser sucintas e colocadas no pé-de-página.  

15. As remissões bibliográficas não deverão ser feitas em notas e devem figurar no corpo principal do texto.  

16. Da remissão deverá constar o nome do autor, seguido da data de publicação da obra e do número da página, 
separados por vírgulas, de acordo com o exemplo 1:  

Exemplo 1: Segundo Cassirer (1979, p. 46), a síntese e a produção pelo saber...  

Usa-se o sobrenome do autor, quando no interior do parêntese, em minúscula, conforme o exemplo 2: 

Exemplo 2: O eu que enuncia "eu" (Beneviste, 1972, p.32)... .  

Referências 

17. As referências bibliográficas deverão constituir uma lista única no final do artigo, em ordem alfabética.  

18. Deverão obedecer aos seguintes modelos:  
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• Tratando-se de livro: 

� Sobrenome do autor (apenas a inicial em letra maiúscula), seguido do nome; 
� Com até 03 autores: O primeiro autor vem com o Sobrenome, seguido do no-
me, os demais vêm com o Nome e Sobrenome, separados por ponto e vírgula “;”. 
� Com 04 ou mais autores: Sobrenome e nome do primeiro autor seguido de ‘at 

al’; 
� Título da obra (em itálico); 
� Subtítulo, (também em itálico); 
� Nº da edição (apenas a partir da 2ª edição); 
� Local de publicação, seguido de dois pontos (:);  
� Nome da editora; 
� Data de publicação.  

Exemplo:  

Koury, Mauro Guilherme Pinheiro. Sociologia da emoção. O Brasil urbano sob a ótica do luto. Petrópolis:  Vozes, 
2003. 

• Tratando-se de artigo em revistas: 

� Sobrenome do autor (apenas a inicial em letra maiúscula), seguido do nome; 
� Com até 03 autores: O primeiro autor vem com o Sobrenome, seguido do no-
me, os demais vêm com o Nome e Sobrenome, separados por ponto e vírgula “;”. 
� Com 04 ou mais autores: Sobrenome e nome do primeiro autor seguido de ‘at 

al’; 
� Título do artigo sem aspas;  
� Nome do periódico por extenso (em itálico);  
� Volume e nº do periódico (entre vírgulas); 
� Páginas do artigo (ex: p. 15-21);  
� Data da publicação. 

Exemplo:  

Camargo, Aspásia. Os usos da história oral e da história de vida: trabalhando com elites políticas. Revista Dados, v. 
27, n. 1, p.1-15, 1984. 

• Tratando-se de artigo em coletâneas: 

� Sobrenome do autor (apenas a inicial em letra maiúscula), seguido do nome; 
� Com até 03 autores: O primeiro autor vem com o Sobrenome, seguido do nome, os de-

mais vêm com o Nome e Sobrenome, separados por ponto e vírgula “;”. 
� Com 04 ou mais autores: Sobrenome e nome do primeiro autor seguido de ‘at al’; 
� Título do artigo; 
� In: 
� Nome do autor ou autores da coletânea seguido por (Orgs); 
� Título e subtítulo da coletânea em itálico; 
� Nº da edição (a partir da 2ª edição); 
� Local da publicação seguido de dois pontos (:); 
� Nome da editora; 
� Páginas do artigo; 
� Ano da publicação. 

Exemplo:  

Dias, Juliana Braz. Enviando dinheiro, construindo afetos. In: Wilson Trajano Filho (Org.). Lugares, pessoas e gru-
pos: as lógicas do pertencimento em perspectiva internacional. 2ª edição. Brasília: ABA Publicações, p. 47-73, 2012. 

• Tratando-se de artigos em revistas online: 

� Sobrenome do autor (apenas a inicial em letra maiúscula), seguido do nome; 
� Com até 03 autores: O primeiro autor vem com o Sobrenome, seguido do nome, os de-

mais vêm com o Nome e Sobrenome, separados por ponto e vírgula “;”. 
� Com 04 ou mais autores: Sobrenome e nome do primeiro autor seguido de ‘at al’; 
� Título do artigo sem aspas;  
� Nome do periódico por extenso (em itálico);  
� Volume e nº do periódico (entre vírgulas); 
� Páginas do artigo se houver (ex: p. 15-21);  
� Data da publicação 
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� Endereço do site 
� Quando se deu a consulta. 

Exemplo:  

Ferraz, Amélia. Viver e morrer. Revista online de comunicação, v. 10, n. 20, p. 5-10. 
www.revistaonlinedecomunicação.com.br (Consulta em: 20.06.2015). 

• Tratando-se de teses, dissertações, TCCS e relatórios: 

� Sobrenome do autor (apenas a inicial em letra maiúscula), seguido do nome; 
� Com até 03 autores: O primeiro autor vem com o Sobrenome, seguido do nome, os de-

mais vêm com o Nome e Sobrenome, separados por ponto e vírgula “;”. 
� Com 04 ou mais autores: Sobrenome e nome do primeiro autor seguido de ‘at al’; 
� Título da obra (em itálico); 
� Subtítulo, (também em itálico); 
� Tese; Dissertação, etc.; 
� Local de publicação, seguido de dois pontos (:);  
� Nome do Programa e Universidade; 
� Ano 

Exemplo:  

Barbosa, Raoni Borges. Medos Corriqueiros e vergonha cotidiana: uma análise compreensiva do bairro do Var-

jão/Rangel. Dissertação. João Pessoa: PPGA/UFPB, 2015 

Nota geral para as referências 

1. Artigo, livro, coletânea, ensaio com mais de um autor: com até dois autores: 
• Sobrenome do autor principal (apenas a inicial em letra maiúscula), seguido do nome e ponto e 

vírgula (;) 
• A seguir, o nome e sobrenome do segundo autor. 

2. Artigo, livro, coletânea, ensaio com mais de dois autores: 
• Sobrenome do autor principal (apenas a inicial em letra maiúscula), seguido do nome e, após, et 

al. 

Quadros e Mapas 

1. Quadros, mapas, tabelas, etc. deverão ser enviados em arquivos separados, com indicações claras, 
ao longo no texto, dos locais onde devem ser inseridos. 

2. As fotografias deverão vir também em arquivos separados e no formato jpg ou jpeg com resolu-
ção de, pelo menos, 100 dpi. 

Norms to manuscripts’ presentation  

The RBSE is a review published every April, August and December with original contributions (articles and book 
reviews) within any field in the Sociology or Anthropology of Emotion. All articles and reviews will be submitted to 
referees. Every issue of RBSE will contain eight main articles and one to three book reviews. All manuscripts sub-
mitted for editorial consideration should be sent to GREM by e-mail: rbse@cchla.ufpb.br  

Manuscripts and book reviews typed one and half space, should be submitted to the Editors by e-mail, with notes, 
references, tables and illustrations on separate files. The author's full address and the institutional affiliation should be 
supplied as a footnote to the title page. Manuscripts should be submitted in Portuguese, English, French, Spanish and 
Italian, the editors can translate articles to Portuguese (RBSE´s main language) in the interest of the journal. 

Articles should not exceed 30 pages double-spaced or 8 thousand words, including notes and references. Reviews 
should not exceed 8 pages or 2 thousand words double-spaced and notes and references included. 


